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[12] IEDEREEN WELKOM! 

meer ARDEA-info :  │hobokensepolder.be/vwg-ardea │ www.zuidrand.be  │(blog) ardea.hobokensepolder.be  │email: ardea@hobokensepolder.be 
 

NAJAARSTREKTELLINGEN 

TTP  DIJK HOBOKENSE POLDER 

ZATERDAG 30 SEPTEMBER T/M 29 OKTOBER 

8-12 u 

INBO-WATERVOGELTELLINGEN 

ZATERDAG 14 OKTOBER 2017  

(EVT. ZONDAG 15/10) 

 

Met dit bulletin biedt Natuurpunt-vogelwerkgroep ARDEA al haar sympathisanten weer een nieuw en boorde-
vol programma aan met tal van activiteiten voor liefhebbers van vogels kijken en vogelstudie en voor mensen 
die willen meewerken aan vogelbescherming in en rond de Antwerpse zuidrand. Iedereen is er steeds wel-
kom, van jong tot minder jong, van leek tot freak, dames én heren! Het programma reikt tot begin januari 
2018. Volg ook de ARDEA-blog met mogelijke last-minute wijzigingen en extra activiteiten.  

BIRDING IN ANTWERP... 

Wat in de herfst van 2006  begon als  een eerste ‘proeftrektelling’  langs de Hobokense polder  is  metter-

tijd een  sterk verankerde  telpost  geworden . De eerste jaren als een  losstaande natuurpunt-activiteit 

van een groepje  enthousiaste  trektellers  onder impuls van Luc Van Schoor, sinds 2013  als  vaste trek-

telpost van Vogelwerkgroep ARDEA. De telpost  Hobokense polder is één van de actiefste in de rij van 

een vijftigtal telposten die in Vlaanderen worden aangestuurd  door Natuurpunt Studie. Ook tijdens deze 

herfst zijn we weer present bij de twee zitbanken op de Scheldedijk. Vanaf 's morgens vroeg tot 's mid-

dags worden alle overvliegende vogels genoteerd. En dat kan  op sommige dagen spectaculair  zijn  met 

duizenden vinken, leeuweriken, piepers … en af en toe wat ‘specials’ (roofvogels, zangvogels en zelfs 

zeevogels passeren wel eens). 

Zoals steeds zijn alle vogelliefhebbers, en -sters, van leek tot kenner, zeer welkom. Ook als je nog niet 

veel van vogels en hun geluiden kent kan dit iets voor jou zijn, want net door deze tellingen kan je heel 

veel leren van de meer ervaren vogelkenners die je graag  hun kennis delen. Op drukke momenten is het 

assisteren met  de notities ook erg nuttig. We vragen vooral wat extra hulp op de internationale trektelda-

gen: op zaterdag 7 oktober en op zondag 15 oktober. Dan wordt verspreid over ruim 30 landen in Euro-

pa en Centraal Azië geteld, waardoor grote hoeveelheden gelijktijdige tellingen echt belangrijke informatie 

over de Grote  Vogeltrek opleveren. 

In principe wordt er dagelijks geteld van 8 u tot 12 u naargelang de weers-en trekomstandigheden, maar 

niemand is verplicht om de volle 4 uur te blijven natuurlijk... Geef gerust een seintje aan Luc, Walter of 

Maarten als je wil deelnemen, ook als je twijfelt of de trektelling doorgaat bij minder gunstig weer. Op de 

ARDEA-blog  wordt regelmatig nieuws gepost  en op de website www.hobokensepolder.be/trektellen kan 

je dagelijks de telresultaten volgen. Graag tot kijk op de Scheldedijk ! 

 

Tip: Check de ultranieuwe Trektelmodule, dé tool bij uitstek om het trektellen onder de knie te krijgen, 
zowel voor beginners als ervaren vogelkijkers. Met de soortenfiches leer je de vluchtkenmerken, 
typische vlucht- en contactroepjes en fenologie van een 50-tal trekvogels. In de testniveaus test je 
spelenderwijs je kennis. Geweldig handig ding! Surf naar: natuurstudiegroepdijleland.be 

In onze regio wordt ook deze winter weer maandelijks het aantal pleisterende watervogels geteld in de 

oude forten, in de Hobokense Polder en langs de Scheldeoevers.  Ook op de waterplassen van Waterlink 

(Aquafin), het park Kielse Vest en zelfs begraafplaats Schoonselhof worden van oktober tot maart de 

vogels op het water geteld.  Dit levert niet meteen spectaculaire waarnemingen van zeldzame vogelsoor-

ten op, maar het geeft toch inzichten in de wijzigende situatie van bijvoorbeeld vogelsoorten als kuifeend, 

wintertaling, tafeleend en meerkoet.  Ook meeuwen, futen en aalscholvers worden geteld, vogelsoorten 

die meer en meer verstedelijken. Bij voldoende koud weer durven soorten als Pijlstaart en Grote Zaagbek 

ook opduiken. Elke natuurliefhebber is erg welkom om eens mee te gaan tellen met de ‘vaste tellers’ die 

dit al jaren doen. Zo’n telling duurt 1 à 2 uur, afhankelijk van het gebied. De tellingen gebeuren bij voor-

keur met goede weercondities op zaterdag, wat de precieze planning op voorhand bemoeilijkt. Bij slecht 

weer wordt de telling naar zondag verschoven. Geïnteresseerden nemen daarom best zelf vooraf contact 

op met één van de vaste tellers, per mail of telefonisch. 

 

Praktisch: de telgebieden en de tellers zijn: Hobokense Polder: andre.van.langenhove@telenet.be 

(0486/82.68.22) │ Waterlink, Kielse Vest: peter.bastiaensen@gmail.com  │Fort VII, Fort VIII en Schoon-

selhof: peggy.beers@telenet.be (0485/52.81.25) │Forten V,en VI  marc.hofman3@telenet.be 

(0494/56.01.07) Park Mastvest : joris van reusel, ardea@jupiter24.be (0486/83.62.34) 

Praktisch: 

Coördinatie : Luc Van Schoor (0494/33 63 09), 

Walter De Weger (0495/23 77 10 ) en Maarten 

Mortier  (0496/83 98 44) 

Plaats: Scheldedijk Hobokense polder , bij de 

twee zitbanken, dat is op 5 minuten wandelen 

vanaf de Petreoleumkaai  (met parking) of 10 

minuten vanaf de trappen aan het einde van de 

Scheldelei in Polderstad, Hoboken. Fietsen kan 

vlot tot op de telpost. Meebrengen: verrekijker, 

telescoop indien je die bezit, vogelgids, fototoe-

stel, (warme) drank. 

FUUT WINTERKLEED 

http://www.hobokensepolder.be/vwg-ardea
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KERKUIL-VRIJLATING TE EDEGEM 

 

Enkele weken geleden werden enkele kerkuil-
kuikens door ARDEA-medewerkers van de 
dood gered in Edegem. In aanwezigheid van 
zo’n 60 buurtbewoners, kinderen en eerste 
schepen Peter Verstraeten, kregen de jonge 
kerkuilen uit de handen van ringer Raf Beyers 
de vrijheid op 24 augustus 2017. Bekijk het 
filmpje van dit moment op onze blog of via 
onze nieuwe Facebook pagina! 

ARDEA ACTIVITEITEN VOLGEBOEKT 

 

Niet vermeld in dit bulletin maar wel succesvol-
le ARDEA activiteiten: de Vogel-vierdaagse  
naar  de streek van het Lac du Der in Noord-
Frankrijk,  van 12 tot en met 15 november 
2017 (20 personen), en de Zeevogelsafari op 
8 oktober 2017 (45 personen). Beide activitei-
ten zijn volboekt. Jammer voor hen die niet 
mee kunnen, maar volgende keer er heel snel 
bij zijn is de boodschap! 

SAVE THE DATES 

 

Begin januari verschijnt het nieuwe ARDEA-bulletin 
en ook de afdelingsbladen met weer nieuwe aan-
kondigingen vallen dan in de bus Toch alvast 
enkele data om zeker te noteren in uw agenda: 
 28 januari 2018: Bustocht naar Zeeland 
 24 februari 2018: Belgische Vogeldag 
 17 maart 2018: Nestkasten timmerdag 
 31 maart 2018: Nacht van de Steenuil 
 6 oktober 2018: 5 jaar ARDEA-feest! 

KORTE BERICHTEN, vers van de pers... 

NP STEENUIL WERKGROEP 

5e CONTACTDAG, ROESELARE 

ZATERDAG 11 NOVEMBER 2017 

10-17 u 

Elk jaar organiseert de gewestelijke werkgroep een contactdag voor al wie in steenuil-bescherming is 

geïnteresseeerd. Vertegenwoordigers uit vele lokale afdelingen die steenuiltjes onderzoeken of geschikte 

kasten plaatsen, komen samen om hun ervaringen uit het veld te delen. Dit wordt aangevuld met een 

programma van zeer boeiende korte lezingen over de steenuil en de bescherming van deze soort. Dit jaar 

komen o.a. de Nederlandse steenuil-experts van Stone, en wordt ook de werking van de Kerkuilwerkgroep 

Vlaanderen door Ludo Smets toegelicht. Maar deze dag is ook zeer aan te raden voor een breed publiek, 

met interesse in vogels en natuurbescherming. 

Ook namens ARDEA, meer bepaald vanuit onze Ardea Roofvogel– en Uilen Werking (ARUW)  zullen zeker 

enkele mensen deze contactdag bijwonen. Met hen meegaan is mogelijk, maar neem zelf contact met 

hen op.  

 

Praktisch: Officieel inschrijven doe je zelf op voorhand bij de Steenuilwerkgroep, via een mailtje naar 

steenuilen@natuurpunt.be. Plaats: ‘De Zilverlink’, Meensesteenweg 412, Roeselaer. Inkom 10 euro, ter 

plaatse te betalen. Broodjes en drank te verkrijgen. Contacteer ARUW als je wil meerijden of zelf rijdt en 

plaatsen beschikbaar hebt, dan wordt preciezer afgesproken.  Het vertrek zal dan zijn ca. 8u30 te Wilrijk, 

met kostendelend vervoer à 0,07 eur/km.  

Contact ARUW: Eddie Schild, eddie.schild@scarlet.be of 0498/73.60.77 

Het vrijlaten van niet inheemse planten en diersoorten kan tot nefaste gevolgen lijden voor het milieu waarin 

zij worden vrijgelaten. Meestal hebben deze exoten geen natuurlijke vijanden en slagen zij erin om zich toch 

aan te passen en te vermenigvuldigen in hun nieuwe biotoop. Dit ten nadele van de inheemse fauna en flora. 

Denk maar aan de grote problemen die Australië heeft om zijn eigen kwetsbare fauna en flora te verdedigen 

tegen de ingevoerde dieren.  

Maar ook in ons eigenste kleine landje werden er in 1974 een aantal Halsband parkieten vrijgelaten in Brus-

sel. Deze Parkiet slaagde erin om stelselmatig in aantal te groeien en hun leefgebied uit te breiden naar de 

rest van België . Zij zijn vandaag de dag een opgemerkte verschijning in onze parken en ook tuinen waar 

fruitbomen staan . Deze grote luidruchtige groene parkieten met rode bek doen zich overdag vooral tegoed 

aan fruit en noten. S ’avond trekken ze zich terug naar gezamenlijke slaapplaatsen. Dit is het moment om de 

evolutie van hun groeiende aantal in kaart te brengen.  

In het ARDEA gebied is er een bekende slaapplaats in het Kielpark waar we met de ARDEA groep al 2 jaar 

hun groeiend aantal konden vaststellen. 

(Op 25 februari dit jaar was hun aantal al opgelopen tot 43 exemplaren) 

 

Praktisch: We komen we om 16u bijeen aan de ingang van het Kielpark tegenover de St Catharina kerk aan 

de St-Bernardsesteenweg te Antwerpen-Kiel, om van daaruit in het Kielpark de aanvliegende Halsbandparkie-

ten te tellen tot zonsondergang rond 17u 30.  Meebrengen: verrekijker, gepaste kledij. Gids: Walter De Weger 

(0495/23.77.10) 

HALSBANDPARKIET TELLING 

KIELPARK 

ZATERDAG 18 NOVEMBER 2017 

16 - 17.30 u 

INBO-WATERVOGELTELLINGEN 

ZATERDAG 18 NOVEMBER  2017  

(EVT. ZONDAG 19/11) 

Midden november zijn de meeste watervogels aangekomen in hun overwinteringsgebieden. Deze maand 

valt er dus zeker wat te ontdekken op de waterplassen in onze regio’s.  

De officiële teldatum voor de INBO-watervogeltellingen werd pas onlangs bekend gemaakt, en is voor de 

maand november 2017 dus zaterdag de 18e. Omdat het midden van de maand, de 15e op een woensdag 

valt in november, is ook het weekend van 11 november, zoals eerder al aangekondig in de afdelingsbla-

den, een mogelijke datum om deze tellingen uit te voeren. Het is aan de individuele tellers om zelf het 

tijdstip te bepalen waarop zij op pad gaan. Wie een keertje mee wil is steeds welkom en neemt recht-

streeks contact met de gebiedstellers op. Opletten dus in november: wees er op tijd bij om afspraken te 

maken. Er zijn immers op zaterdagen 11 en 18 november andere ARDEA-activiteiten gepland en de tellers 

volgen daarbij hun eigen agenda. 

 

Praktisch: zie 14 oktober 2017 

FUUT WINTERKLEED 

HALSBANPARKIET (v) EN (M) 



GROTE KAREKIET 

TEKENING: ERIK VAN OMMEN 

BIJZONDERE WINTERGASTEN IN ANTWERPS MOERASGEBIED 
 

Sinds enkele jaren worden de waterpiepers die de rietkragen en wilgenbosjes van de Hobokense Polder 

gebruiken als winterslaapplaats geteld. Om de evolutie te kunnen volgen zal ARDEA deze winter opnieuw 

enkele tellingen gericht op deze vogelsoort houden. 

De waterpieper is een eerder onopvallende zangvogel die broedt in berggebieden in Zuid-Europa en de 

Alpen, en ’s winters trekt naar lagergelegen gebieden. Dan komt hij in België en Nederland in kleine aan-

tallen voor in het rivierengebied. De slaapplaats in de Hobokense Polder is dus een vrij bijzonder feno-

meen, en is daarom goed op te volgen. Hoe gaan we te werk? We tellen liefst simultaan met meerdere 

kleine teams van twee à drie waarnemers op verschillende plekken. Er is bij elk team een ervaren 

‘kenner’, en via gsm houden ze onderling contact om de slaaptrek te kunnen volgen. Deze telling gaat 

door in de late namiddag, vroege avond en loopt tot de schemering. Dat is weersafhankelijk en bij slecht 

weer kan deze telling worden uitgesteld naar een latere datum. Dus bekijk vooraf de blog van ARDEA, 

want eventueel wordt daar daags voordien een alternatief moment aangekondigd. Aanmelden op voor-

hand per mail of telefonisch is verplicht, om de teamwerking te kunnen organiseren. 

 

Praktisch: Afspraak om 15.45 uur aan de ingang van Hobokense Polder aan de Schroeilaan te Hoboken, 

dat is achteraan op de autoparking van bedrijf Procap (United Caps). Rond 17.45 is het daar zeker ge-

daan. Gids: Luc Van Sc(0494/33 63 09). Aanmelden via mail: adea@hobokensepolder.be. Meebrengen: 

Verrekijker, warme kledij, laarzen of waterdicht schoeisel, schrijfgerief.   

WATERPIEPER TELLING 

HOBOKENSE POLDER 

ZONDAG 19 NOVEMBER 2017 

15.45-17.30 u 

SOVON LANDELIJKE DAG 

EDE, NL 

ZATERDAG 2 DECEMBER 2017 

9.30—16.30 U 

‘De Landelijke Dag is een jaarlijks evenement voor alle vogeltellers en andere actieve natuurliefhebbers in 

Nederland. Ruim 2000 bezoekers komen naar de Landelijke Dag die een platform biedt om elkaar te ont-

moeten, kennis en ervaring uit te wisselen en nieuwe mensen te betrekken bij het onderzoek naar vogels’. 

Dat is de aankondiging van SOVON Vogelonderzoek Nederland zelf, maar ARDEA ontdekte al 4 jaar gele-

den dat dit ook geldt voor Vlaanderen. Wat de Nederlandse vogelonderzoekers op zo’n dag presenteren in 

mooi geïllustreerde praatjes (korte lezingen van 15 à 25 minuten) over vogels is indrukwekkend. Een dag 

vol voordrachten met topsprekers uit de wereld van vogelonderzoek (Nederland, UK en vaak ook Bel-

gië…) en meer dan 80 stands met boeken, optiek, reizen en vogelorganisaties. Hoe het precies zit met de 

opkomst van de Bijeneters, de achteruitgang van de Zomertortel, de aanpak van exotische ganzensoorten, 

dwergsterntjes in Zeeland, de redding van de Grauwe kiekendief… ? Het zijn maar enkele losse grepen uit 

de tientallen onderwerpen van de voorbije jaren. Het inspireert ons als vogelwerkgroep bij de opzet van 

lokaal onderzoek en projecten, en het motiveert om te zien hoe grondig de aanpak, hoe groot het draag-

vlak en hoe zinvol het vogelonderzoek kan zijn. En ben je op zoek naar dat éne net nieuwe of stokoude 

vogel- of natuurboek, een idee voor je volgende natuurreis of wil je alle optica-merken eens grondig ver-

gelijken? Hier moet je zijn!  

Het programma voor de editie 2018 biedt o.a. ca. 40 lezingen, verspreid over 5 congreszalen in één groot 

hotel-congrescentrum. Een greep uit de onderwerpen: onderzoeken over o.a. koekoek, wespendief, orto-

laan, kraanvogels, zwarte specht, grote karekiet, huiszwaluw, wilde eend… Determinatie van water-, 

oever– en graspieper. Stadsmeeuwen. Daken als broedhabitat voor visdiefjes. Ook zijn er workshops, o.a. 

over vogelveren (determinatie) en vogelanatomie. En meester-vogeltekenaar Erik Van Ommen presenteert 

en signeert er het boek Alle Vogels (samen met Kees Van Zomeren). Het gedetailleerd programma vind je 

op de website www.sovon.nl 

 

Praktisch: 

Deelname (toegang) kost 10 euro, vooraf over te maken naar Sovon (betaling verloopt samen met het 

digitaal aanmelden als bezoeker, ook via die website). Dit moet iedere deelnemer zelf doen (dus niet via 

Ardea). Niet vergeten je deelnemingsformulier te printen en mee te nemen. 

De SOVON Landelijke dag 2017 gaat door op locatie ‘De Reehorst’, in Ede (Bennekomseweg 24, 6717 

Ede, NL). Ede ligt in de driehoek Arnhem-Apeldoorn-Amersfoort, vlakbij de Wageningse Universiteit en de 

Hoge Veluwe. Misschien inspirerend om er een lokaal weekendje van te maken? Het programma vangt er 

aan om 9.30 uur en eindigt rond 16.30 uur ter plaatse.  

Enkele ARDEA-medewerkers zullen zeker weer deelnemen en rijden dan samen vanuit Wilrijk. Er kunnen 

steeds nog enkele mensen mee, zeker voor wie ons op tijd verwittigt. Vertrek om 07.45 uur aan ’t Spant, 

Boomsesteenweg 333, Wilrijk. Terug in Antwerpen omstreeks 19 uur. Deelname in de vervoerskosten à 

0,07 eur/km. Zin om mee te gaan? Mail voor 25 november 2017 naar Joris Van Reusel 

(ardea@jupiter24.be).  

INBO-WATERVOGELTELLINGEN 

ZATERDAG 16 DECEMBER  2017  

(EVT. ZONDAG 17/12) 

 

Een korte  maar boeiende activiteit in de eigen regio: het maandelijkse watervogel-tellen in één van de 

waterrijke natuurgebieden van Hoboken (Hobokense Polder, Scheldeoevers, Fort 8), Antwerpen-Kiel 

(Waterlinkplas -Kielse Vest en Park Mastvest), Wilrijk (Fort 7, Fort 6 en Schoonselhof) en Edegem (Fort 

5). Laagdrempelig en verrassend, en een bijdrage aan de wetenschap! Een must-do voor elke vogelaar. 

 

Praktisch: zie 14 oktober 2017 

WATERPIEPER 

http://www.SOVON.nl
http://www.reehorst.nl/
mailto:ardea@jupiter24.be
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meer ARDEA-info via: 
website    hobokensepolder.be/vwg-ardea 
blog       ardea.hobokensepolder.be 
mail             ardea@hobokensepolder.be 

Met dank aan Sights of Nature, Brugge. Visdiefje 

INBO-WATERVOGELTELLINGEN 

ZATERDAG 13 JANUARI 2018 

(EVT. ZONDAG 14/01/2018) 

FUUT WINTERKLEED 

Naar ‘t Oudeland van Strijen en de Korendijkse slikken  
 

December is dé maand bij uitstek om te genieten van de ‘vriezeganzen’ die met vele tienduizenden in Neder-

land en Vlaanderen komen overwinteren. Vandaag nemen we je mee naar enkele van de beste gebieden in 

Zuid-Holland. Hoewel we focussen op ganzen, verliezen we daarbij uiteraard de andere vogels niet uit het 

oog. 

Het Oudeland van Strijen, een middeleeuws poldergebied ten zuidwesten van Dordrecht, staat vooral bekend 

om de zeldzame Dwergganzen die hier elk jaar pleisteren, soms tot 40 stuks. Voor het merendeel zijn deze 

afkomstig van een herintroductieproject dat meer dan 25 jaar geleden in Zweden werd uitgevoerd. Ook aan 

de Kolganzen, Brandganzen en Smienten dankt het Oudeland van Strijen zijn status als Natura 2000-gebied. 

Het is niet evident om, in de reliëfrijke graslanden, de enkele Dwergganzen tussen de vele Kolganzen te 

vinden, maar toch willen we het er dit jaar nog eens op wagen. Omdat we via smalle dijkjes met nauwelijks 

uitwijkmogelijkheden een deel van het poldergebied moeten doorkruisen is het essentieel dat we ons ver-

plaatsen met zo weinig mogelijk auto’s. Mogelijk doen we nadien in het gebied nog een korte wandeling.  

Daarna gaan we zeker onze benen strekken op de dijk langs de Korendijkse slikken, ca. 500 hectaren zoet-

water-getijdennatuur en graslanden grenzend aan het Haringvliet. Ook dit gebied herbergt in de winter vaak 

grote groepen ganzen en eenden. Ook laat de Zeearend zich hier regelmatig zien.  

De overige haltes zullen we selecteren tijdens de voorbereiding ter plaatse en op basis van de laatste infor-

matie op www.waarneming.nl. Aan potentieel interessante vogelgebieden op de heen- of terugweg is er 

alleszins geen gebrek: de Oeverlanden bij Strijensas, de Sint Anthonie-gorzen bij Willemstad, de Hellegats-

platen bij Ooltgensplaat, … Naar goede gewoonte zoeken we voor de middagpauze een gezellig cafeetje 

waar we ons lunchpakket mogen aanspreken.  Zorg dat je deze laatste vogeltocht van het jaar niet mist, 

want het wordt vast weer een dag vol boeiende waarnemingen! 

GANZENTOCHT 

ZUID-HOLLAND (NL) 

ZONDAG 17 DECEMBER 2017 

8-18.15 u 

Ook in januari krijgen we weer de kans om heel wat pleisterende watervogels vlakbij te spotten, zonder een 

hele dag op excursie te moeten, en venmin in een auto(-karavaan) te moeten rijden. Het zijn hier wel geen 

Zeeuwse aantallen, maar toch: wintertalingen, bergeenden, kuifeenden, futen, tafeleenden, aalscholvers en 

met wat geluk ook pijlstaarten, dodaarsjes en zaagbekken laten zich nu goed zien. En tellen. Wie doet mee? 

 

Praktisch: zie 14 oktober 2017 

Praktisch:   

Vertrek met eigen wagens (kostendelend à 

0,07 euro/km) om 8.00 u onder het viaduct 

aan ’t Spant, Boomsesteenweg 333 te Wil-

rijk. Terug rond 18.15 u in Wilrijk. 

Meebrengen: verrekijker, telescoop, lunch-

pakket, vogelgids en fototoestel. Bij droog 

weer volstaan stevige wandelschoenen. 

Gids en leiding:  

Rudy Van Cleuvenbergen  

(03/ 464.05.57 - ‘s avonds) 

rudy.vancleuvenbergen@skynet.be  

en  Wim Roelant (0477/34.07.21) 

roelantwim@gmail.com 

Via Oesterdam en Mosselhoek naar de Borrelpolder! 
 

Vogelwerkgroep ARDEA nodigt je graag uit op de eerste vogeltocht van het nieuwe jaar. Omdat de dagen 

nog kort zijn, voert deze uitstap ons niet te ver en bezoeken we traditioneel enkele natuurgebieden in Tholen 

of Zuid Beveland. Zoals gebruikelijk toasten we onderweg, op een bescheiden en verkeersveilige wijze maar 

daarom niet minder lekker en intens, op het nieuw en vogelrijk  natuur(punt)jaar. Deze tocht levert meestal 

enkele mooie waarnemingen op: Sneeuwgors,  Strandleeuwerik, Kleine zwaan, Havik, Slechtvalk, Blauwe 

kiekendief, … behoren allemaal tot de mogelijkheden. Mochten we dit jaar nog eens een echte ouderwetse 

vriesdag meemaken, dan zullen ongetwijfeld heel wat wintergasten van de partij zijn: ganzen, eenden, bril-

duikers en nonnetjes.  

We nemen alleszins de nodige tijd om rustig rond te speuren naar al wat in de kijker of telescoop komt. En 

‘s middags zorgen we voor een gezellig café, waar we naast een drankje ook een kom warme soep kunnen 

krijgen. Graag tot dan!  

JENEVERTOCHT 

Tholen, ZUID-HOLLAND (NL) 

ZONDAG 7 JANUARI 2018 

8-18.15 u 

Praktisch:   

Afspraak: om 8.30 u. op de parking  aan ‘t 

Spant, onder viaduct, Boomsesteenweg 333 in 

Wilrijk. Einde ter plaatse rond 17.00 u. Mee te 

brengen: picknick, kijker, telescoop, vogelgids, 

fototoestel, stevig schoeisel en bij regenweer 

laarzen.  

Gids en leiding: 

Luc Van Schoor  (0494/33.63.09) en 

Marc Hofman (03/448.30.68 - 0494/56.01.07) 

Vogelwerkgroep Ardea 

Na ongeveer twee jaar werken in stilte, houden we op 1 oktober een ARDEA-broertje boven de doopvont. 

Vanuit ons groot Regionaal uilenonderzoek en het Kielse Slechtvalkproject groeide een werking die zich in 

onze regio actief op de bescherming van uilen en roofvogels richt. Met zo’n tiental zijn ze ondertussen, han-

dige kerels die nestkasten timmeren, op kerktorens klimmen, paardenweide-eigenaars en boeren opzoeken, 

zich informeren bij de roofvogel-, steenuil– en kerkuilspecialisten, torenvalken en kerkuilen ringen, en trach-

ten de kleine roofvogel– en uilenpopulatie in onze verstedelijkte rand in stand te houden. Met ondertussen 

zo’n 15-tal nestkasten geplaatst, hebben, steenuil, kerkuil, torenvalk en slechtvalk alleszins weer meer kan-

sen. Maar het werk is nog lang niet gedaan. Geschikte habitats staan onder druk, het verkeer eist zijn tol… 

Ardea’s Roofvogel– en Uilen Werking heeft zijn handen vol. Meer info via de ARDEA website. Interesse? 

Contacteer Eddie Schild (eddie.schild@scarlet.be) of Maarten Mortier (mmortar@hotmail.com). 


